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حیح للفراغین:  .   َعیِّن الصَّ 1
مس .................. فی .................. مختلفٍۀ. َفَکیَف نُشاهُد الشَّ

 المنیرَة، المناطِق المضیئۀ، مناطق   منیرٍة، مناطق   المنیَرُة، المناطق  

حیح فی تعیین الخبر: .  َعّین الصَّ 2

 هؤالء الُمَعّلمون فی الَصفِّ  المعّلمون هؤالء ُأمهات فی الجلسۀ  فی الجلسۀ

لبان   ال هذان الطالباِن یقَرءاِن درَسُهما  الطاِّ  أولئک رجاٌل یلعبون فی الُمسابقۀ  رجٌّ

←←

←←

حیح فی تعیین الفاعل:  .  َعیِّن الصَّ 3

فل» اسم ظاهر  فل جاَء «الطُّ «ِهَی» المستتر  فی الَمساِء الطُّ ك َعْیُن الُبَوَمۀ   ال َتَتَحرُّ

اُْکُتْبنا مَع الّشاهدین  «نا» ضمیر بارز    ال تذَهِبی الی اْلَجَبِل «ي» ضمیر بارز  

←←

←←

ٌۀ َتسَتطیُع ِمْن ِخاللِها َأْن َتَتفاُهْم َمَع بَْعِضها.» حیح:«لِْلَحیواناِت لَُغُۀ عامَّ .  َعیِّن الصَّ 4

حیوانات زبانی مشترك دارند که می توانند با هم ارتباط برقرار کنند.  زبان عمومی حیوانات باعث می شود که آن ها بتوانند با هم به تفاهم برسند. 

حیوانات زبانی مشترك دارند که توسط آن می توانند همدیگر را بفهمند.  زبان مشترك حیوانات باعث می شود بتوانند از طریق آن همدیگر را بفهمند. 

حیح. .  َعیِّن الَْمَحلَّ اإلعرابی غیَر الصَّ 5

 َثَمرُة الِعلم إخالُص اْلَعَمل. / اخالص: خبر   اَْلَحَسُد َیأُکُل الَحَسناِت َکما َتْأُکُل النُّار الَحَطَب. / اَْلَحَطَب: مفعول  

ُحسُن اَألَدِب َیْسُتُر ُقبَح النََّسِب / األدِب: مضاف إلیه    َفأنَزَل اُهللا سکیَنَتُه َعَلی َرسولِِه َو َعلی الُمؤمنین / اُهللا: مبتدأ  

.  َأيُّ َکِلَمۀ َجْمٍع َصحیَحٌۀ؟ 6

َمِلک - ُملوك   إتِّجاه - اِتِّجاَهْین   صاحب - ُمصاِحَبۀ  َذنَب - ُذنوب  

حیح. .  َعیِّن المفهوَم الصَّ 7

نَب    َحیواٌن َیسَتطیُع َأن َیري ِفی اتِّجاَهیِن فی وقٍت واحٍد: اَلُبوَمۀ   ُیعاِدُل اْلَمعصیَۀ فی اْلَمعنی: اَلذَّ

یت   کِل: اَلزَّ ٌة نَْأُکُلها َمَع اْألَ َعَمٌل / ُیساعُد البکتیریا: اَْلوقاَیۀ   مادَّ

حیحِۀ؟ .  ما ِهَی الترَجمۀ غیر الصَّ 8

 ما َقَسَم اُهللا لِْلِعباِد َشیئًا َأفَضَل ِمَن اْلَعْقِل : خداوند چیزي را بهتر از عقل بین بندگان تقسیم نکرد. 

ُر اْلَحیواناِت َحّتی َتْبَتِعَد َعِن اْلَخطِر : زرافه صدایی دارد که حیوانات را بر حذر می دارد تا از خطر دور شوند.  راَفِۀ َصوٌت ُیَحذِّ  لِلزَّ

 «َأَتأُمروَن النَّاس بِالِبرِّ َو َتنَسْوَن أْنُفَسکم؟»:  آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

اسانین قبَل اإلسالِم. : قطعًا او در یکی از کاخ هاي پادشاهان ساسانی پیش از اسالم است.   إنَُّه َأَحُد ُقصوِر اْلُملوِك السَّ

.  َأيُّ ِعباَرُة تْکَمُل بِالَْکِلَمَتْیِن «الُْمضیئۀ، ظاِهَرًة»؟ 9

ِع.   واَرِ َتْنَبِعُث َأضواٌء ِمَن البکتیریا .................. َو هِذه ُتعَتَبُر .................. َعجیَبًۀ.   هناَك مصابیٌح .................. فی هِذه المدینۀ، فهَی ُتضیٌء .................. الشَّ

ماء و ِهَی .................. راِئَعٌۀ.   َیْظَهُر القوُس َقزح .................. فی السَّ  اُدُرْس فی ِتلَک اْلُغرفَۀ .................. واْجَتِنِب .................. .  

َك ِجْسَمها.» ما ِهَی الَْکِلَمُۀ المناِسَبۀ؟ .  «َالْبوَمُۀ ُتدیُر َرْأَسها .................. ُتَحرِّ 10

لَِکنَّ   بَْعَد َأن   َمَع إنَّ   َأْن  دوَن

حیح فی التَّرجمۀ: ِن الصَّ .  َعیِّ 11

«و اَْدِخْلنا فی َرْحمِتک و اَْنت أرَحم الّراحمین»:و ما را در رحمت خویش وارد کردي و تو مهربان ترین مهربانان هستی.

 «علی کّل الناس أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشًا سلمیا»  : برهمه مردم واجب است که با یکدیگر به طور مسالمت آمیز همزیستی داشته باشند.

«و عباُد الّرحمن اِذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما»: و بندگان خداي بخشاینده، هرگاه نادانان را خطاب قرار دهند، سخن آرام گویند.

«اَْحِسْن َکما أْحَسَن اهللا اِلیک»: همان گونه که تو نیکی می کنی، خداوند به تو نیکی می کند.

عربى دهم درس 5 متوسط
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عّین مبتدأ موصوفًا و مضافًا:  . 12

معلم المدرسۀ مشفق جدا بالنسبۀ إلی المدیر!  جاّرتنا حنوٌن و صبوٌر و شکوٌر دائمًا!  

عّمال القریه مجدون فی کسب الحالل!  أطفال المجتمع المجتهدون افتخارعظیم لنا!  

.  َعیِّن الْفاِعَل و الْمفعوَل المناِسَبتین: «َتلَتِقُط .................. ، .................. جمیلًۀ ِعنَد ماُتساِفُر إلی الُْمُدِن الّشمالیۀ.» 13

ور   أخی، صوَرَتیِن َصدیقی، الصَّ َصدیقتی، رسومًا ُأختی، ُصَوراً  

حیح فی إعراب الَْکِلماِت؟ .  ما هو الصَّ 14

نیا مزرعُۀ اآلخرِة - صفت   اِْنَکَسرْت ُزجاُج النافذِة - خبر  الدُّ

نۀ - فاعل  ُحْسُن األدِب َیْسُتُر ُقبَح الَنَسِب - فاعل َتنَبِعث من هذا األّسماك أضواٌء ملوٌّ

ِن الّصحیح: .  فی العبارة: «َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا أنَْفُعهم لِعباِدِه.» َعیِّ 15

: فعل مضارع   َأَحبُّ  َأْنَفُع: خبر   إلَی اِهللا: مضاف إلیه   عباد: فاعل  

.   عّین الّصحیح فی الّتشکیل:   16
  «إّن هذا الحیوان یري أفضل من اإلنسان بسبع مّرات بسبب توّسع حدقتیه عند وصول الضوء إلیها»، عّین الخطأ:

وِء اٍت - َحَدقَتیِه   أفَضَل - َحَدَقَتیِه - ُوُصوِل - الضَّ اٍت   اإلنساِن - َسبِع - َمرَّ ِع   الَحَیواَن - أفَضُل - َسبِع - َمرَّ  َیري - اإلنساِن - َسَبِب - َتوسُّ

■

عّین الصحیح عن إعراب الکلمات المعّینۀ:  . 17

الّشرطی المرور یصفر حّتی تتوّقف السیاراُت (خبر / مفعول)  إن تّتقوا اهللا یجعل لکم فرقانًا. (مفعول / مفعول) 

سّجلت منّظمۀ الیونسکو ساحۀ نقش جهان فی قائمۀ التراث العالمی (فاعل / مضاٌف إلیه) شّر الناس من ال یعتقد األمانۀ و ال َیْجَتِنُب الخیانۀ (خبر/ فاعل) 

عّین عبارة لیس فیها المفعولٌ به:  . 18

َیحتفُل الناُس فی الهندوراس بهذا الیوم َسنویا.   َأْعَلُم ما ال َتْعَلموَن.  

نَْنُصُر فی الدرس کثیراً ِمن التالمیِذ و التلمیذات.   ماء.   نُالِحُظ َغیمۀ سوداَء عظیمًۀ فی السِّ

عّین الخطَأ فی َضْبِط حرکات حروِف الکلمات:  . 19

اص َیْستطیُع التقاَط ُصوٍر فی َأضواِء هذِه األسماك.   الَغوُّ الِحرباُء َحَیواٌن ُیدیُر عینیُه فی إتِّجاهات ُمختلفٍۀ.  

فنا بِزیارِة العتباِت فی الُمُدِن اَألربَِعِۀ.   َتَشرَّ ُصدوُر األحراُر ُقبوِر اَألسراِر و ال ُیْعَلُم أحٌد شیئًا ِمنها.  

عّین ما لیس فیه الفاعل:  . 20

هذه المناظر الجمیلۀ قد رسمها رّسام حاذق!   أعالم الحضارة یرفعها المسلمون فی العالم!   عداوة العاقل خیر من صداقۀ الجاهل!   ما قسم اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل!  

عّین ما لیس فیه المفعول:  . 21

فاقرؤوا ما تیّسر ِمن القرآن!   ال یرحم اهللا َمن ال َیرحم الّناس!  

آیات اهللا کثیرة ولکّن أکثر الّناس ال یعقلون فیها!   سأشتري هذه األدویۀ الّتی ُوصفت لی!  

عّین العبارة الّتی لیست فیها صفۀ للمفعول:  . 22

سوف تطبخ النساء أطعمۀ لذیذة للمسافرین!   ما قّسم اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل!   شاهدنا فی تلک الغرفۀ کتب جمیلۀ!   اِسمعوا کالمی بدّقۀ یا شاّب!  

عّین الفاعل موصوفًا:  . 23

تقرأ بنتی المجتهدة کتب مفیدة مّرات!   یساعد مسلمو العالم المساکین کثیراً!  

شاهدت هاتان القبیلتان عظمۀ جیشه و أعماله!   یعمل أحد أصدقائی فی أکبر َمصنع المدینۀ!  

عّین الجملۀ الّتی خبرها لیس مضافًا:  . 24

هذه الشجرات ذاُت غصون نضرة!   التفّکر مثل العبادة فی حیاة العلماء!  

هؤالء الّنساء فی القیام بأعمالهّن الیومّیۀ مجّدات!   هذه الحقائب لتالمیذ المدارس!  
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عّین الجملۀ الفعلّیۀ:  . 25

زانَه بأنُجٍم کالُدَرِر المنتشرة أوجَد فیه قمره.   تعاُیش سلّمی یؤلّف القلوب من آمال االنسان.  

م المعلم فی وجه التالمیذ من االخالق الحسنۀ.   تبسُّ َتوفیر ما یحتاج الیه ُیسّبب أْن یعمَل االنسان کثیراً.  
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» به جهت مرفوع بودن از موصوف تبعیت نکرده اند. در گزینه هاي » به جهت نداشتن «َاْل» و نیز مجرور بودن و گزینۀ « در جاي خالی اول براي «الّشمس» صفت می خواهیم پس گزینۀ « گزینه 2  . 1

» هم، «المناطق» که موصوف است نباید «َاْل» می گرفت چون صفت آن، «مختلفۀ» «َاْل» ندارد.  « و 

زیرا طبق نکته: اسم اشاره در اول عبارت + اسم بدون (َاْل ) اسم بدون «َاْل» خبر است.  گزینه 3  . 2
در گزینه هاي دیگر به ترتیب «فی الصَّف»، «ُأمّهات»، «یقَرءان درَسُهما» خبر می باشد. 

ال + تذهِبیَن  ال تذَهِبی  «ي» فاعل از نوع ضمیر بارز است، در گزینه هاي دیگر به ترتیب:  گزینه 3  . 3

) «نا» در اُْکُتبْنا (بنویس ما را) مفعولٌ به است.  ) ُهَو مستتر در جاء (الطفُل فاعل نیست زیرا قبل از فعل آمده است)     ) عین    

نکاتی در مورد خطاي ترجمه در گزینه هاي دیگر:  گزینه 4  . 4

: کلماتی چون تستطیع من خاللها ترجمه نشده است و باعث می شود در جملۀ عربی وجود ندارد. 

: به وسیلۀ آن ترجمه نشده. 

: للحیوانات لُغۀ ....  باید به صورت "حیوانات زبانی دارند... "ترجمه شود و فعلی به معنی باعث می شود در سوال وجود ندارد. 

پس خداوند آرامشش را بر پیامبر و مؤمنان فرو فرستاد. / اُهللا فاعل است.  گزینه 3  . 5
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) نتیجۀ علم، خالص بودن عمل است. 

) حسادت خوبی ها را می خورد، همان طور که آتش هیزم را. 

) مؤدب بودن، بد بودن نسب را می پوشاند.

پادشاه - پادشاهان  گزینه 2  . 6
بررسی سایر گزینه ها: 

: «َذَنب» به معنی دم است که جمع آن «َأذناب» است.  گزینۀ 
«ُذنوب» به معنی گناهان است و مفرد آن «َذنْب» می باشد. 

: «اتِّجاَهین» مثنی است، اتّجاه به معنی «طرف و سمت» است.  گزینۀ 

: «ُمصاحبه» به معنی هم صحبتی است و مصدر است، جمع کلمۀ صاحب، اصحاب است.  گزینۀ 

) ماده اي که با غذا آن را می خوریم: روغن  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 4  . 7
ترجمه و تصحیح گزینه هاي دیگر: 

: حیوانی که می تواند در یک زمان دو طرف را ببیند، جغد / جواب درست: الِحرباء (آفتاب پرست) 

: هم معنی گناه «المعصیۀ»: ُدم / جواب درست: َالذَّنْب 

: عملی که به باکتري کمک می کند: پیشگیري / پیشگیري مانع عمل باکتري است.

: قطعًا آن یکی از کاخ هاي پادشاهان ساسانی پیش از اسالم است.   ترجمۀ جملۀ  گزینه 4  . 8

ترجمۀ دو کلمه: َالُْمضیئۀ: روشنایی دهنده / ظاِهَرة: پدیده  گزینه 1  . 9
ترجمۀ گزینۀ صحیح: پرتوهاي نوري از باکتري روشنایی دهنده منبعث می شود و این یک پدیدة عجیب به حساب می آید. 

ترجمۀ عبارت هاي دیگر با استفاده از کلمه هاي مناسب: 

: چراغ هاي (روشنایی دهنده)اي در این شهر هست، آن ها (همۀ) خیابان ها را روشن می کنند. 
کلمات: ُمضیئۀ / ُکّل

: در آن اتاق روشن درس بخوان و از (تاریکی) دوري کن. 
کلمات: ُمضیئۀ / الظَّالم 

: رنگین کمان (زیبا) در آسمان پدید می آید و آن (پدیدة) شگفت انگیزي است. 

ترجمۀ عبارت: «جغد بدون این که بدنش را تکان دهد، سرش را می چرخاند.»  گزینه 1  . 10

) ولی   ) بعد از این که /  ) با این که /  ) بدون این که / 

گزینه 2   . 11
بررسی سایر گزینه ها: 

: و ما را در رحمت خود وارد کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی.  گزینۀ 

: و بندگان خداي بخشاینده هرگاه نادانان آن ها را خطاب کنند سخن آرام گویند (در سؤال الجاهلون به صورت مفعول معنی شده است، در صورتی که «الجاهلون» فاعل است.)  گزینۀ 

: نیکی کن همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است. گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 12

»: جارة مبتدا است و به نا اضافه شده اما صفت ندارد و حنون خبر آن است (همسایه ما مهربان و صبور و و سپاس گزار است.)  گزینه «

»: معلم مبتدا، مدرسه مضاف الیه و مشفق خبر است.(معلم مدرسه نسبت به مدري واقعا مهربان است.)  گزینه «

»: اطفال مبتدا، المجتمع مضاف الیه و المجتهدون صفت است براي اطفال و افتخار خبر است براي اطفال( فرزندان تالشگر جامعه براي ما افتخار هستند.)  گزینه «

»: عّمال مبتدا و القریۀ مضاف الیه و مجدون خبر است. (کارگران روستا تالشگر هستند براي کسب روزي حالل.)  گزینه «
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ترجمۀ عبارت: «خواهرم هنگامی که به شهرهاي شمالی می رود، عکس هاي قشنگی می اندازد.» گزینه 2  . 13
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) دوستم، نقاشی ها 

) دوستم (مذکر)، عکس ها 

) برادرم، دو عکس 
یادمون باشه: فعل َتلَتِقُط براي (ُصَور) مناسب است و نه براي رسوم 

در گزینۀ  أضواء فاعل است. بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 14

: «اآلخرِة» مضاٌف إلیه است.  گزینۀ 

: «ُزجاُج» فاعل است.  گزینۀ 

: «ُحْسُن» مبتدا است. گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: «محبوب ترین بندگان خدا، نزد خدا سودمندترینشان براي مردم است.»  گزینه 1  . 15

تصحیح گزینه ها:  

) إَلی اِهللا: جار و مجرور است. 

ِعباِد: مضاف إلیه است.   (

) َأَحبُّ: فعل مضارع نیست؛ بلکه اسم است. 

گزینۀ  زیرا «َافَْضل» در نقش مفعولٌ به براي فعل «یري» می باشد و باید منصوب ابشد که در گزینۀ  بصورت مرفوع آمده است.  گزینه 2  . 16
بررسی سار گزینه ها:  گزینه 1  . 17

»: (خبر / فاعل) صحیح است.  گزینۀ «

»: (خبر / مفعول) صحیح است.  گزینۀ «

»: (فاعل / صفۀ) صحیح است.  گزینۀ «
در این گزینه َیْحَتِفُل: جشن می گیرند، فعل الزم است و مفعول ندارد. سنویا: زمان است که منصوب می آید.  گزینه 2  . 18

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ما) مفعولٌ به براي فعل  َأْعَلُم می باشد.  گزینۀ «

»: غنیمۀ مفعولٌ به است.  گزینۀ «

»: کثیراً مفعوٌل به است.  گزینۀ «
در این گزینه اَألحراِر: مضاٌف إلیه / قبوُر: خبر / َیْعَلُم: فعل معلوم درست می باشند. حرکت گذاري در دیگر موارد صحیح می باشد. گزینه 3  . 19

در این گزینه جملۀ اسمیه داریم و جمله داراي مبتدا و خبر است و هیچ فعلی وجود ندارد پس (فاعل) نیز نداریم.  گزینه 2  . 20
سایر گزینه ها: (اهللا، المسلمون، رّسام) فاعل جمله می باشد.

در این گزینه مفعول وجود ندارد.  گزینه 4  . 21
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (َمن، الناس)  گزینۀ «

»: (ما)  گزینۀ «

»: (هذه) مفعول هستند.  گزینۀ «
سؤال گزینه اي را می خواهد که براي مفعول صفت نیامده باشد.  گزینه 1  . 22

(کالمی) مفعول است ولی صفت ندارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (کتب) مفعول است و (جمیلۀ) صفت آن می باشد.  گزینۀ «

»: (شیئًا) مفعول است و (أفصل) صفت آن می باشد.  گزینۀ «

»: (أطعمۀ) مفعول است و (لذیذة) صفت آن می باشد. گزینۀ «
در این گزینه (بنت) فاعل و (المجتهدة) صفت آن است.   گزینه 2  . 23

در سایر گزینه ها: فاعل موصوف نیست. (مسلموا / أحد / هاتان)  
در این گزینه (مجّدات) خبر است و مضاٌف إلیه ندارد.  گزینه 4  . 24

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (مثل) خبر است و مضاٌف إلیه آن (العبادة) است.  گزینۀ «

»: (ذات) خبر است و مضاٌف إلیه آن (غصون) است.  گزینۀ «

»: (ِلتالمیذ) خبر است و مضاٌف إلیه آن (المدارس) است.  گزینۀ «
(زان: فعل است یعنی: زینت دارد) (ه: مفعول به و منصوب)  گزینه 2  . 25

: صفت و مرفوع به تبعیت از موصوف) (یؤلُّف: خبر به صورت جملۀ فعلیه + القلوَب: مفعول به)  ): (َتعاُیٌش: بر وزن (تفاعل): مصدر و اسم به حساب می آید و نقش (مبتدا) را دارد) (ِسلمیُّ بررسی گزینۀ (

بب: خبر به صورت جملۀ فعلیه)  ): (َتوفیٌر: مبتدا و مرفوع بر وزن (تفعیل)، مصدر و اسم محسوب می شود) (ما: مضاف الیه و مجرور) (یسُّ بررسی گزینۀ (
نکته: 

این که چرا (یحتاُج) خبر حساب نمی شود در سطح کتاب درسی نیست! در قدیم به آن (صلۀ موصول) می گفتیم! االن می توانیم بگوییم چون مفهوم جمله را کامل نمی کند، خبر نیست!
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): (تبسُّم: بر وزن (تفعُّل)، مصدر و اسم بوده و نقش مبتدا را دارد) (فی وجه التالمیذ: جارومجرور + مضاف الیه) (من األخالق الحسنۀ: جارومجرور در نقش خبر + صفت)  4بررسی گزینۀ (
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